สำนำ
บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกศิลำ
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1
วันที่ 16 กันยำยน 2562
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกศิลำ
ผู้เข้ำประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นำยอุดร น้อยวิรก
2 นำยบุญเกิด ผิวเงิน
3 นำยเชำวลิต พรรื่นเริง
4 นำยวรสิทธ์ พันธ์ยุศรี
5 นำยพลูศักดิ์ ศิริหัตถ์
7 นำยสมพร รำชำหงส์
8 นำยชัยรัตน์ ทวีคูณ
9 นำยอุทัย ศรีสถำน
10 นำยสมบัติวังรำช
11 นำยอมร บุญเขื่อง
12 นำยคำผง อำษำใหญ่
13 นำยทวีชัย สุพร
14 นำยจัด จันทร์งำม
15 นำยนคร ลือชำพูล

ตำแหน่ง
ประธำนสภำฯ
รองประธำนสภำฯ
เลขำนุกำรสภำฯ
ส.อบต. หมู่2
ส.อบต. หมู่ 2
ส.อบต. หมู่ 4
ส.อบต. หมู่ 4
ส.อบต. หมู่ 5
ส.อบต. หมู่ 5
ส.อบต. หมู่ 6
ส.อบต. หมู่ 6
ส.อบต. หมู่ 7
ส.อบต. หมู่ 7
ส.อบต. หมู่ 8

ลำยมือชื่อ
อุดร น้อยวิรก
บุญเกิด ผิวเงิน
เชำวลิต พรรื่นเริง
วรสิทธ์ พันธ์ยุศรี
พลูศักดิ์ ศิริหัตถ์
สมพร รำชำหงษ์
ชัยรัตน์ ทวีคูณ
อุทัย ศรีสถำน
สมบัติวังรำช
อมร บุญเขื่อง
คำผง อำษำใหญ่
ทวีชัย สุพร
จัด จันทร์งำม
นคร ลือชำพูล

ตำแหน่ง
นำยกอบตฯ
รองนำย อบตฯ

ลำยมือชื่อ
อุไร เพชรำเวช
ศรชัย เหลำทอง

ผู้ไม่เข้ำประชุม
ผู้เข้ำร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นำงอุไร เพชรำเวช
2 นำยศรชัย เหล่ำทอง

-2เริ่มประชุม
เลขำนุกำรสภำฯ
ประธำนสภำฯ
เลขำนุกำรสภำฯ
ประธำนสภำฯ
ระเบียบวำระที่ 1
ประธำนสภำฯ

ระเบียบวำระที่ 2
ประธำนสภำฯ

ที่ประชุม
ประธำนสภำฯ
เลขำนุกำรสภำฯ
ประธำนสภำฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ 3
ระเบียบวำระที่ 4

เวลำ 09.30 น.
เชิญสมำชิกสภำฯ เข้ำห้องประชุมและได้นับจำนวนสมำชิกที่ได้ลงลำยมือชื่อไว้กับ
สมุดผู้มำประชุม นับแล้วตรงกับที่ลงลำยมือชื่อไว้เป็นอันว่ำครบองค์ประชุมแล้วเชิญ
ประธำนสภำฯ กล่ำวกำรเปิดประชุมสภำ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1
กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกศิลำ สมัยวิสำมัญ สมัยที่
2/2562 ครั้งที่ 1 และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ นำเรียนประกำศอำเภอเจริญศิลป์
เรื่อง เรียกประชุมสภำสมัยวิสำมัญสมัยที่ 2/2562 ต่อที่ประชุม
นำเรียนชี้แจงประกำศอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง เรียกประชุมสภำ สมัยวิสำมัญ
สมัยที่ 1/2562 ต่อที่ประชุม
กล่ำวขอบคุณเลขำนุกำรสภำฯ และกล่ำวนำเรียนชี้แจงระเบียบวำระกำรประชุมต่อ
ที่ประชุม
เรื่องประธำนแจ้งเพื่อทรำบ
กล่ำวต่อที่ประชุม เรื่องแจ้งเพื่อทรำบวันนี้
เรื่อง กำรอนุมัติข้อบัญญัติที่มำนนำยอำเภอเจริญศิลป์นั้นได้ลงนำมอนุมัติเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งให้ทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดำเนินกำรตำมระเบียบข้อ
กฎหมำยต่อไป
เรื่อง กำรเข้ำร่วมโครงกำรปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้ำงถนนตำม
โครงกำรหนึ่งอปท.ถนนสวยงำม ที่ท่ำนสมำชิกได้เข้ำร่วมงำม และกล่ำวขอบ
คุณท่ำนสมำชิกที่ได้เข้ำร่วมโครงกำร
เรื่อง แจ้งผลกำรลำออกของสมำชิกที่ได้ยื่นเสนอขออนุมัติจำกท่ำนนำยอำเภอ
เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
กล่ำวต่อที่ประชุม เรื่องของเอกสำรรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วทำงท่ำน
เลขำนุกำรสภำฯ ก็ได้ส่งให้ทำงคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมและทำง
ท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนได้พิจำรณำในรำยละเอียดก่อนวันประชุมแล้วมี
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมท่ำนใดหรือท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะ
เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรำยละเอียดบันทึกกำรประชุมหรือไม่ถ้ำไม่มีผู้เสนอขอ
มติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
เชิญเลขำนุกำรสภำนับองค์ประชุม
นับองค์ประชุมนับแล้วครบองค์ประชุมแล้วรำยงำนประธำนสภำฯ
กล่ำวซักถำมที่ประชุม มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติ
ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
รับรอง 14 เสียง
งดออกเสียง 1 คน
เรื่อง กระทู้
เรื่อง ที่คณะกรรมกำรท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำแล้วเสร็จ
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ประธำนสภำฯ
นำงอุไร เพชรำเวช
นำยกอบตฯ

เรื่อง เสนอพิจำรณำ
5.1 พิจำรณำกำรขออนุมัติกันเงินโครงกำรตำมข้อบัญญัติประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562
5.2 พิจำรณำกำรโอนงบประมำณตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ใน หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง
กล่ำวเชิญผู้บริหำรนำเรียนชี้แจงแถลงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม
นำเรียนชี้แจงแถลงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม
มีรำยละเอียดดังนี้
ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกศิลำ มีควำมประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ตำมโครงกำรที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพื่อนำไปดำเนินกำรเบิกจ่ำย
ในปีงบประมำณ 2563 ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีควำมจำเป็นจะต้องใช้จ่ำยเงินนี้อีกต่อไป ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
หมวดค่ำครุภัณฑ์
1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป จำนวน 3 รำยกำร
1.1 ครุภัณฑ์สำนักงำน
- ค่ำจัดซื้อเครื่องสแกนลำยนิ้วมือ

งบประมำณตั้งไว้ 9,700 บำท

จำนวน 1 เครื่องๆ 9,700 บำท
1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่ำจัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์งบประมำณตั้งไว้ 2,100 บำท
จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 700 บำท
1.3 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
- ค่ำจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย งบประมำณตั้งไว้ 32,000 บำท
รวมหมวดค่ำครุภัณฑ์จำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 43,800 บำท
รำยกำรดังกล่ำวเป็นกำรขออนุมัติโอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ซึ่ง เป็นอำนำจอนุมัติ
ของสภำท้องถิ่น ข้อ 27 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)
พ.ศ.2543 และสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกศิลำ มีมติอนุมัติในกำรประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกศิลำ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 เมื่อ

-4วันที่ 9 เดือน กรกฎำคม พ.ศ.2562 ซึ่งในกำรจัดซื้อ/จัดหำ ไม่สำมำรถดำเนินกำร
ได้ทันในปีงบประมำณ พ.ศ.2562
หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป จำนวน 1 โครงกำร
- โครงกำรปรับปรุงต่อเติมห้องทำงำนภำยในอำคำรสำนักงำน อบต.โคกศิลำ
งบประมำณตั้งไว้ 67,000 บำท
รวม 67,000 บำท
2. แผนงำนกำรศึกษำ จำนวน 1 โครงกำร
- โครงกำรปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองทุ่ม หมู่ที่ 3
งบประมำณตั้งไว้ 75,000 บำท
รวม 75,000 บำท
3. แผนงำนเคหะและชุมชน จำนวน 7 โครงกำร
1. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนโคกศิลำ หมู่ที่ 2
- จำกบ้ำนนำยบุปผำ สำยแวว – บ้ำนนำยพร ลือชำพลู ผิวจรำจรกว้ำง 4.00
เมตร หนำ 0.15 เมตร ระยะทำง 52.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 210.00
ตำรำงเมตร ไหล่ทำงลู กรังข้ำงละ 0.50 เมตร ตำมแบบมำตรฐำนเลขที่ ท.1-01
งบประมำณตั้งไว้ 120,000 บำท
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนโคกศิลำ หมู่ที่ 2
- จำกบ้ำนนำยยงค์ น้อยพรม – บ้ำนนำยบุญกอง ศิลำวงศ์ ผิวจรำจรกว้ำง 3.50
เมตร หนำ 0.15 เมตร ระยะทำง 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 245.00
ตำรำงเมตร ไหล่ทำงลู กรังข้ำงละ 0.50 เมตร ตำมแบบมำตรฐำนเลขที่ ท.1-01
งบประมำณตั้งไว้ 130,000 บำท
3. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนโคกศิลำ หมู่ที่ 8
- จำกบ้ำนนำยแสงจันทร์ คำบุดดำ – บ้ำนนำยประจักษ์ ผิวเงิน ผิวจรำจรกว้ำง
4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร ระยะทำง 40.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 160.00
ตำรำงเมตร ไหล่ทำงลู กรังข้ำงละ 0.50 เมตร ตำมแบบมำตรฐำนเลขที่ ท.1-01
งบประมำณตั้งไว้ 94,000 บำท

-54. โครงกำรต่อเติมอำคำรสำนักงำน อบต.โคกศิลำ ด้ำนหน้ำ
- สถำนที่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกศิลำ ตำมแบบ อบต.โคกศิลำ กำหนด
งบประมำณตั้งไว้ 180,000 บำท
5. โครงกำรปรับปรุงต่อเติมอำคำรเอนกระสงค์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกศิลำ
- สถำนที่ องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลโคกศิ ล ำ ตำมแบบ อบต.โคกศิ ล ำ
กำหนด งบประมำณตั้งไว้ 320,000 บำท
6. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล. บ้ำนโคกศิลำ หมู่ที่ 1 จำกเส้นบ้ำนนำย
ไพบู ล ย์ – ฟำร์ ม หมู น ำยปั ญ ญำ สำยสุ ข (สิ้ น สุ ด บ้ ำ นแม่ ส ำ ยื น นำน)
ขนำดกว้ำงภำยใน 0.40 เมตร ลึกภำยใน 0.50 เมตร ยำว 127.00 เมตร
พร้อมบ่อพัก 1 แห่ง ตำมแบบ อบต.โคกศิลำ กำหนด งบประมำณตั้งไว้
350,000 บำท
7. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล. บ้ำนโคกศิลำ หมู่ที่ 8 จำกบ้ำนนำย
ทองคำ ขันทอง – บ้ำนนำงบุหงัน ภักตะไชย ขนำดกว้ำงภำยใน 0.40 เมตร
ลึกภำยใน 0.50 เมตร ยำว 85.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 แห่ง ตำมแบบ
อบต.โคกศิลำ กำหนด งบประมำณตั้งไว้ 240,000 บำท
จำนวน 7 โครงกำร รวมเป็นเงิน 1,434,000 บำท
รวมหมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงจำนวน 9 โครงกำร งบประมำณ 1,576,000 บำท
รวมงบประมำณที่ขออนุมัติกันเงิน 1,619,800 บำท (หนึ่งล้ำนหกแสนหนึ่งหมื่นเก้ำ
พันแปดร้อยบำทถ้วน) อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 55 แห่งพระรำชบัญญัติ
สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
7) พ.ศ.2562 ประกอบข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน
กำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น กำรฝำกเงิ น กำรเก็ บ รั ก ษำเงิน และกำรตรวจเงิ น ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
และข้อ 36 (3) แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำ
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และเพื่อให้กำรพัฒนำและกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง อันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนในพื้นที่
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกศิลำ จึงมีควำมประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีควำมจำเป็นจะต้องใช้จ่ำยเงินนี้อีกต่อไปจึงเสนอเพื่อให้สภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกศิลำนั้นได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
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เลขำนุกำรสภำฯ

ประธำนสภำฯ
พักเบรกกำรประชุม
เริ่มประชุม
เลขำนุกำรสภำฯ
ประธำนสภำฯ
นำยวรสิทธิ์ พันธ์ยุศรี
ส.อบต. หมู่ที่ 2

ประธำนสภำฯ
ที่ประชุม
ประธำนสภำฯ
นำงอุไร เพชรำเวช
นำยกอบตฯ

กล่ำวขอบคุณทำงท่ำนผู้บริหำรที่ได้นำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม และ
เชิญเลขำนุกำรสภำฯ นำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยต่อที่ประชุม
นำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมำยต่อที่ประชุม
มำตรำ 55 แห่งพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.
2537 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ประกอบ ข้อ 59 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำ
เงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547 รวมถึง
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ต่อที่ประชุม
กล่ำวขอบคุณเลขำนุกำรสภำฯ ที่ได้นำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดข้อกฎหมำยต่อที่
ประชุม และกล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่ท่ำนสมำชิกจะได้เสนออภิปรำยในรำยละเอียด
ขอสั่งพักเบรกกำรประชุม 15 นำที
เวลำ 10.30 น.
เวลำ 10.45 น.
เชิญสมำชิกสภำฯ เข้ำห้องประชุมเมื่อครบเวลำพักเบรกกำรประชุมเมื่อสมำชิกสภำ
เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ดำเนินกำรประชุมต่อ
กล่ำวดำเนินกำรประชุมต่ อ และกล่ำวซักถำมต่อที่ประชุ มสมำชิกท่ำนใดจะเสนอ
อภิปรำยหรือไม่
ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำขอเสนออภิปรำยฝำกท่ำนประธำนสภำฯ ถึงทำง
ผู้บริหำร โครงกำรตำมข้อบัญญัติในปีงบประมำณปี พ.ศ. 2562 มีเหตุผลใดหรือ
มี ปั ญ หำอุ ป สรรใดที่ ไ ม่ ส ำมำรถด ำเนิ น โครงกำรให้ แ ล้ วเสร็ จ ทั น ในช่ ว งของ
ปีงบประมำณโครงกำรที่ดำเนินกำรนั้นมีควำมล้ำช้ำประชำชนเสียโอกำรที่จะได้รับ
กำรแก้ไขปัญหำ เพระโครงกำรที่ทำงผู้บริหำรได้เสนอให้สภำได้พิจำรณำนั้นเป็น
โครงกำรที่มีจำนวนมำกเพรำะเกือบจะทุกโครงกำรใน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่
ไม่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรได้ จ ะไม่ เ ป็ น ปั ญ หำหรื อ ภำระที่ จ ะต้ อ งด ำเนิ น กำรใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 อีกหรือไม่ทำงผู้บริหำรนั้นมีแนวทำงที่จะแก้ไข้ปัญหำนี้
อย่ำงไร
กล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยอีกหรือไม่
ไม่มี
เชิญผู้บริหำรชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม
นำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อที่ประชุม
ตำมที่ท่ำนสมำชิกได้เสนออภิปรำยซักถำมถึงเหตุผ ลและปัญหำอุปสรร ในกำร
ดำเนินโครงกำรที่มีควำมล้ำช้ำทำให้ประชำชนนั้นเสียโอกำส ปัญหำที่มีนั้นคือทำง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนั้นไม่มีบุคลำกรที่จะดำเนินกำรเพรำะทำงหน่วยงำนนั้น
ขำดทั้ง ผอ.กองช่ำง และนำยช่ำงโยธำ ที่จะดำเนินกำรมีเพียงผู้ช่วยช่ำงสำรวจคน
เดียวที่ปฏิบัติหน้ำที่ และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณที่ล้ำ
ช้ำเพรำะในช่วงของไตรมำสแรกนั้นเงินงบประมำณก็ยังไม่ได้รับกำรจัดสรร จึงเป็น
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ประธำนสภำฯ
ที่ประชุม
ประธำนสภำฯ
เลขำนุกำรสภำฯ
ประธำนสภำฯ
มติที่ประชุม
ประธำนสภำฯ

มติที่ประชุม
ประธำนสภำฯ

พักเบรคกำรประชุม
เริ่มประชุม
เลขำนุกำรสภำฯ

ปัญหำในกำรดำเนินกำร และปัญหำที่ท่ำนสมำชิกได้เป็นห่วงเรื่องของโครงกำรตำม
ข้อบัญญัติปี พ.ศ. 2562 จะเป็นภำระในกำรดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 ต่ออีกนั้น ขอนำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม เมื่อทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ได้รับกำรอนุมัติจำกสภำในกำรขออนุมัติกันเงินแล้วทำงผู้บริหำรก็จะดำเนินกำรใน
ทันที่ในช่วงต้นปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อจะได้เร่งแก้ไขปัญหำของพี่น้อง
ประชำชนต่อไป
กล่ำวขอบคุณทำงผู้บริหำรที่ได้นำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่ อที่ประชุม และกล่ำว
ซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนออภิปรำยเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ไม่มี
กล่ำวต่อที่ประชุมในเมื้อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนออภิปรำยก็ได้ขอมติที่ประชุมอนุมัติ
กำรกัน เงิน กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผู กพัน งบประมำณตำมข้อบัญญัติงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และเชิญเลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุม
นับองค์ประชุม นับแล้วครบองค์ประชุมจึงรำยงำนประธำนสภำฯ
กล่ำวซักถำมที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติที่
ประชุ ม อนุ มั ติ ต ำมที่ ท ำงผู้ บ ริ ห ำรนั้ น ได้ เ สนอในหมวดค่ ำ ครุ ภั ณ ฑ์ แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป 3 รำยกำร เป็นเงิน 43,8000 บำท ขอมติทปี่ ระชุมอนุมัติ
อนุมัติ 13 เสียง
งดออกเสียง 1 คน
กล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอมติ
ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ ต ำมที่ ท ำงผู้ บ ริ ห ำรได้ เ สนอใน หมวดค่ ำ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ ำ ง
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไปจำนวน 1 โครงกำร งบประมำณ 67,000 บำท
แผนงำนกำรศึกษำจำนวน 1 โครงกำรงบประมำณ 75,000 บำท
แผนงำนเคหะและชุมชนจำนวน 7 โครงกำร งบประมำณ 1,434,000 บำท
รวมหมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงจำนวน 9 โครงกำร งบประมำณ 1,619,800
บำท (หนึ่งล้ำนหกแสนหนึ่งหมื่นเก้ำพันแปดร้อยบำทถ้วน) ขอมติที่ประชุม อนุมัติ
อนุมัติ 13 เสียง
งดออกเสียง 1 คน
กล่ ำวต่อที่ป ระชุ มกำรพิจำรณำในวำระต่อไปขอสั่ งพักเบรคกำรประชุมก่อนเพื่อ
รั บ ประทำนอำหำรกลำงวั นหลั ง จำกรั บประทำนอำหำรเสร็จ แล้ ว จึ งด ำเนิน กำร
พิจำรณำในวำระที่ต่อไป และสั่งพักกำรประชุมเพื่อรับประทำนอำหำรพร้อมกับนัด
ประชุมต่อเวลำ 13.00 น.
เวลำ 12.00 น.
เวลำ 13.00 น.
เชิญสมำชิกสภำฯ เข้ำห้องประชุมเมื่อครบเวลำพักเบรคกำรประชุมเมื่อสมำชิกสภำ
เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ดำเนินกำรประชุมต่อ
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กล่ำวต่อที่ประชุม ในกำรพิจำรณำในวำระที่ 5.2 พิจำรณำกำรโอนงบประมำณไป
ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง และได้กล่ำวนำ
เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมในกำรพิจำรณำในระเบียบวำระข้อที่ 5.2 นั้นขอให้เลื่อนไป
พิจำรณำในวันพรุ่งนี้พร้อมกล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็น
อย่ำงอื่นหรือไม่
ที่ประชุม
ไม่มี
ประธำนสภำฯ
กล่ำวต่อที่ประชุม เมื้อไม่มีสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่นก็จะได้ขอมติที่
ประชุมรับรอง และเชิญเลขำนุกำรสภำนับองค์ประชุม
เลขำนุกำรสภำฯ
นับองค์ประชุม นับแล้วครบองค์ประชุมจึงรำยงำนประธำนสภำฯ
ประธำนสภำฯ
กล่ำวซักถำมที่ประชุมสมำชิกท่ำนใดมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่นหรือไม่ถ้ำไม่มีขอมติที่
ประชุมรับรองตำมที่ได้หำรือต่อที่ประชุม
มติที่ประชุม
รับรอง 13 เสียง
งดออกเสียง 1 คน
ประธำนสภำฯ
กล่ำวต่อที่ประชุมต่อไปเป็นกำรพิจำรณำในระเบียบวำระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
ระเบียบวำระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
ประธำนสภำฯ
กล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมหรือชี้แนะทำงผู้บริหำร
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยก็สำมำรถซักถำมได้
นำยวรสิทธ์ พันยุศรี ขออนุญำตซักถำมท่ำนประธำนสภำฯ ฝำกถึงผู้บริหำร เรื่องถนนเพื่อกำรเกษตร
ส.อบต. หมู่ที่ 2
ภำยในตำบลที่ชำรุดหลังจำกที่พำยุฝนที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังทำให้ถนนเพื่อ
กำรเกษตรชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อถนนขำดบ้ำง ซึ่งได้รับกำรสอบถำมจำกทำง
ประชำชนที่ใช้ถนนสัญจรไปมำเกิดควำมลำบำกว่ำทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนั้น
มีงบประมำณที่จะมำดำเนินกำรแก้ไขปัญหำหลังจำกช่วงที่หมดหน้ำฝนหรือไม่ ก็
อยำกซักถำมผ่ำนท่ำนประธำนสภำฯ ถึงผู้บริหำรมีนโยบำยที่จะดำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำนี้อย่ำงไรหลังจำกหมดช่วงฤดูฝนเพรำะไกลเข้ำสู่ช่วงของฤดูกำรเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทำงกำรเกษตรของประชำชนในพื้นที่ถ้ำหำกถนนชำรุดแล้วไม่ได้มีกำรแก้ไขก็
จะทำให้กำรขนส่งนั้นลำบำก
ประธำนสภำฯ
กล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมอีกหรือไม่
นำยอมร บุญเขื่อง
ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ ฝำกถึงผู้บริหำร เรื่องโครงกำรปรับปรุงศำลำ
ส.อบต.หมู่ที่ 6
ประชำคมบ้ำนปลวกหมู่ที่ 6 ทำงประชำชนในพื้นที่นั้นก็ได้ฝำกกำฉับทำงสมำชิก
สภำที่อยู่ในพื้นที่ให้ช่วยพักดันโครงกำรตัวนี้ให้สำเร็จเพรำะทำงหมู่บ้ำนนั้นมี
โครงกำรที่จะสร้ำงร้ำนค้ำชุมชนในส่วนนี้จึงได้เสนอโครงกำรตัวนี้เป็นโครงกำรลำดับ
ที่ 1 แต่กำรดำเนินกำรนั้นก็ติดในส่วนเรื่องขอกกำรรับรองแบบแปลนของทำง
วิศวกรถึงอย่ำงไรก็ฝำกทำงท่ำนผู้บริหำรนั้น ได้หำทำงช่วยแก้ไขปัญหำในส่วนนี้ด้วย
เพรำะข้อบัญญัติงบประมำณปี พ.ศ. 2563 ก็ได้ประกำศใช้ไปแล้วในส่วนของ
ค่ำจ้ำงเหมำออกแบบประมำณกำร และขอซักถำมฝำกท่ำนประธำนสภำฯ ถึง
ผู้บริหำรอีกเรื่อง เรื่องกำรดำเนินกำรโครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณปี พ.ศ.
2562 ในหมวดของค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ทำงผู้บริหำรได้เสนอขออนุมัติกันเงิน
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ประธำนสภำฯ
ที่ประชุม
ประธำนสภำฯ
พักเบรกกำรประชุม
เริ่มประชุม
เลขำนุกำรสภำฯ
ประธำนสภำฯ
นำงอุไร เพชรำเวช
นำยกอบตฯ

ประธำนสภำฯ
นำยอมร บุญเขื่อง
ส.อบต. หมู่ที่ 6

ต่อสภำท้องถิ่นซึ่งสภำก็ได้มีมติอนุมัติผ่ำนไปแล้วโดยควำมคิดเห็นส่วนตัวนั้น ใน
ส่วนของควำมล้ำช้ำนั้นติดตรงทำงผู้รับจ้ำงหรือไม่อย่ำงไร อยำกฝำกท่ำน
ประธำนสภำฯ ถึงทำงผู้บริหำรหลังจำกที่ทำงสภำก็ได้อนุมัติให้ผ่ำนไปแล้วก็อยำกให้
ผู้บริหำรได้รีบดำเนินกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชำชนในพื้นที่
กล่ำวซักถำมที่ประชุมมีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมอีกหรือไม่
ไม่มี
กล่ำวต่อที่ประชุมก่อนที่ท่ำนผู้บริหำรจะได้นำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมขอสั่งพักกำร
ประชุม 15 นำที
เวลำ 14.30 น.
เวลำ 14.45 น.
เชิญสมำชิกสภำฯ เข้ำห้องประชุมเมื่อครบเวลำพักเบรกกำรประชุมเมื่อสมำชิกสภำ
เข้ำห้องประชุมพร้อมแล้วได้ตรวจนับองค์ประชุม นับแล้วครบองค์ประชุมจึงเชิญ
ประธำนสภำฯ ดำเนินกำรประชุมต่อ
กล่ำวดำเนินกำรประชุมต่อ และกล่ำวเชิญผู้บริหำรนำเรียนชี้แจงในรำยละเอียดต่อ
ที่ประชุม
กล่ำวนำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม
เรื่อง กำรซ่อมแซมถนนเพื่อกำรเกษตรหลังจำกที่น้ำลดลงในช่วงที่ไกลหมดหน้ำฝน
ในส่วนหนึ่งนั้นก็ได้มีกำรพิจำรณำในวันพรุ่งนี้ก็ได้มีกำรพิจำรณำเงินที่เหลือจ่ำยทีจะ
มำแก้ไขปัญหำในส่วนหนึ่งที่ทำงเจ้ำหน้ำที่ได้ประสำนให้ทำงท่ำนสมำชิกนั้นได้เสนอ
เข้ำมำซึ่งโครงกำรที่เสนอเข้ำมำนั้นจะต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นพร้อมในอีก
ส่วนหนึ่งนั้นก็อำจจะใช้เงินงบกลำงในกำรดำเนินกำรแก้ไขในส่วนนี้ก็ให้ทำงหมู่บ้ำน
นั้นได้ส่งเรื่องเข้ำมำพร้อมทั้งรำยละเอียดประสำนส่งทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ทำงผู้บริหำรก็จะแจ้งทำงกองช่ำงนั้น ได้ออกสำรวจประมำณกำรควำมเสียหำยเพื่อ
ดำเนินกำรซ่อมแซมต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหำให้กับพี่น้องประชำชนในส่วนหนึ่งนั้นก็
อำจใช้จ่ำยจำกเงินสะสมซึ่งก็ขอแจ้งทำงท่ำนสมำชิกสภำนั้นได้ตรวจสอบแผนพัฒนำ
ว่ำมีโครงกำรบรรจุไว้ในแผนพัฒนำหรือไม่ ถ้ำหำกไม่มีก็ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
หำกมีควำมจำเป็นที่จะต้องดำเนินกำรจริงๆก็จะได้ดำเนินกำรตำมระเบียบของข้อ
กฎหมำยต่อไปเพื่อจะดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ เรื่องโครงกำรปรับปรุงศำลำ
ประชำคมหมู่ที่ 6 นั้น ก็จะได้หำรือทำงเจ้ำหน้ำที่ต่อไปถึงขันตอนกำรดำเนินกำร
หำกมีงบประมำณที่สำมำรถดำเนินกำรได้ เพรำะในส่วนของค่ำจ้ำงเหมำออกแบบก็
ได้ตั้งไว้ในงบประมำณแล้ว ก็ขอรับไว้ว่ำจะดำเนินกำรให้ และในส่วนเรื่องของกำร
บริหำรจัดกำรนั้นไม่ขอชี้แจงเพรำะเป็นเรื่องของกำรบริหำรจัดกำรของทำงผู้บริหำร
กล่ำวขอบคุณท่ำนนำยกที่ได้นำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม และกล่ำวซักถำมที่ประชุม
มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอซักถำมอีกหรือไม่
ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ ฝำกถึงผู้บริหำรเรื่องที่ผู้บริหำรได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
นั้นก็อยำกให้เป็นมำตรำรำฐำนในกำรปฏิบัติด้วย
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ปิดประชุม

กล่ำวนำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมสำหรับกำรประชุมในวันนี้นั้นเวลำก็สมควรแล้วขอ
ปิดกำรประชุม พร้อมทังกล่ำวขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนผู้บริหำร และ
เจ้ำหน้ำที่ที่ได้เข้ำร่วมประชุมในวันนี้ และขอกล่ำวปิดกำรประชุมสภำ สมัยวิสำมัญ
สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 และแจ้งนัดประชุมต่อในวันพรุ่งนี้ วันอังคำรที่ 17
กันยำยน 2562 เวลำ 09.30 น. แต่งกำยชุดสีชมพู
เวลำ 16.30 น.
ลงชื่อ

เชำวลิต พรรื่นเริง
( นำยเชำวลิต พรรื่นเริง )
เลขำนุกำรสภำฯ

ลงชื่อ

อุดร น้อยวิรก
(นำยอุดร น้อยวิรก )
ประธำนสภำฯ

ผู้จดบันทึกกำรประชุม

ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม

